
           
                                                                  

  
 
STS de 4 de gener de 2007, recurs 81/2004 
 
Consolidació de grau personal (accés al text de la sentència) 
 
Es planteja davant del Tribunal un recurs de cassació en interès de llei relatiu a la 
interpretació que cal donar a l’art. 21.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la función pública (LMRFP), en les seves lletres c) i d).  
 
D’una banda, l’art. 21.1 c) LMRFP estableix que tot funcionari posseeix un grau personal 
que correspondrà a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball. En la 
seva lletra  d), la norma supedita l’adquisició d’un grau personal al compliment dels 
següents requisits: 
 
• Estar adscrit definitivament com a funcionari públic de carrera al lloc de treball el 

nivell del qual es consolida, per un dels sistemes vàlids d’adscripció. 
 

• Desenvolupar un o més llocs de treball del nivell corresponent o superior durant dos 
anys continuats o tres amb interrupció. 

 
La sentència recorreguda en cassació (que aplica anterior jurisprudència de la mateixa 
Sala) entén que l’art. 21.1 c) LMRFP garanteix que des del seu ingrés a un Cos de 
l’Administració, o en els supòsits de promoció interna, el personal funcionari posseeixi el 
grau personal corresponent al nivell mínim de l’interval corresponent a aquell Cos, punt 
inicial de la seva carrera administrativa, a partir del qual es podran consolidar graus 
superiors (mitjançant els sistemes previstos a l’art. 21.1 d) LMRFP). Una de les 
conseqüències d’aquesta interpretació -que constitueix de fet la causa del litigi- seria que 
en un procés de promoció interna el funcionari adquiriria immediatament el grau 
corresponent al nivell mínim de l’interval corresponent al nou grup de classificació 
(sempre que el seu grau consolidat fos inferior). 
 
Però el Tribunal estima el recurs interposat i en interès de llei fixa la següent doctrina 
legal:  
 

"El funcionario de nuevo ingreso en un determinado Cuerpo o Escala no 
adquiere automáticamente, como grado personal consolidado, el que 
corresponda al nivel mínimo del intervalo de niveles que esté determinado 
para dicho Cuerpo o Escala, siendo necesario para que tal consolidación se 
produzca la prestación de servicios en un puesto de trabajo del nivel 
correspondiente o superior durante el tiempo exigido por la Ley" 

 
Aquesta doctrina és aplicable tant als processos de nou ingrés com als de promoció 
interna. Pel que fa a aquests últims, també és d’aplicació l’art. 22.1 LMRFP: els 
funcionaris que accedeixin a altres Cossos i Escales pel sistema de promoció 
interna conservaran el grau personal que haguessin consolidat en el Cos o 
Escala de procedència, sempre que estigui inclòs en l’interval de nivells 
corresponents al nou Cos o Escala, i el temps de serveis prestat en aquells serà 
d’aplicació, en el seu cas, per a la consolidació de grau en el nou Cos o Escala. 
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